
Kombineret fotokursus og billedbehandling v./ Palle Thilqvist – www.ctfoto.dk 
 
Søndag d. 14. oktober  fra kl. 10.00 til kl. 17.00 
På Sakskøbing Rideklub – Kjeldmosegaard – Reersø 19 – 4990 Sakskøbing 
 
Pris for medlemmer af SAR 500,00  
Pris for ikke medlemmer af SAR 650,00 kr.  
(normalpris 1100,00 kr.) 
 
Der er plads til 8 kursister på kurset, tilmelding er bindende og er først gældende, når din 
indbetaling er registreret! 
 
Indbetaling kan ske på reg. nr. 0644 konto nr. 0001050744 
 
Tilmelding kan foregå på link på denne side:   www.ctfoto.dk/fotokursus.html 
 
Kurset henvender sig til alle, lige fra den øvede til dig der lige har fået kameraet og er gået i 
gang med at tage billeder. 
 
Sakskøbing Rideklub er vært med en let frokost under kurset og ud over det vil der være 
mulighed for at købe drikkevare og diverse. 
 
Kurset omfatter følgende: 
 
Fotografering: Hestefotografering / hundefotografering / kamerabrug 
 
Kurset omfatter en introduktion til forståelse af dit kamera, lysets indvirkning (iso, blænde og 
lukkertid). Vi går i dybden med de optimale indstillinger for bedste eksponering og finder ud af 
hvornår man bruger hvilke indstillinger til de forskellige tidspunkter under fotograferingen. Vi 
arbejder lidt med det kreative foto ”skæve vinkler” og finder ud af hvilke muligheder det 
enkelte kamera har. Det medbragte udstyr kigger vi nærmere på, hvilket egner sig bedst til 
hvilke situationer. 
 
Vi vil arbejde en del med vinkler og lys for det gode fotografi af hesten og finder ud af hvorfor 
kameraet gør som det gør. Lysmålingsmetoder samt bedste fokus indstillinger og indstillinger 
af blænde og lukkertid vil blive nøje gennemgået. Sidst men ikke mindst vil vi gå lidt i dybden 
med hestens (samt fotografens!) adfærd på banen. 
 
Der vil være mulighed for at fotografere både spring, dressur, heste på fold, standbilleder og 
billeder i stalden samt ridehuset. 
 
Det er en stor fordel, hvis du har sat dig en lille smule ind i funktionerne af de knapper der er 
på bagsiden og på toppen af dit kamera! kig evt. lidt i din manual. ;) 
 

 
 
 
 



Billedredigering:  
 
Grundlæggende kursus i billedbehandling. Fra den digitale billedfil til det endelige resultat. 
 
På kurset vil vi gennemgå alle de mange muligheder der er i konverteringen af billeder. Vi vil 
udforske konverteringen af RAW filer til brugbare JPG, til brug for fremkaldelse eller til 
fremvisning på Internettet. 
Vi kommer igennem billedbehandlingsprogrammernes mange muligheder i farvekorrektion, 
justering af lys og kontrast og der bliver arbejdet en del med støjreduktion og den endelige 
beskæring samt optimering af billedet. 
 
Følgende skal medbringes: 
 
Dit fotoudstyr, kamera, objektiver, batteri ”husk opladeren” og hukommelseskort, så du ikke 
pludselig løber tør for strøm eller plads til billederne. 
 
En computer, bærbar er at foretrække, men tag din stationære med, hvis det er den du til 
dagligt bruger, da vi skal lave en del billedbehandling. 
 
Tag fornuftig påklædning med, da vejret i oktober ikke altid er supervarmt! ;) 
 
Vi mødes kl. 10.00 i Cafetut og starter med en kop kaffe / the og gennemgang af det 
medbragte udstyr, inden vi går i gang med at tage lidt billeder af de tilmeldte equipager og 
hunde. 
 
Equipage deltagelse. 
 
Vi håber at have en masse SAR medlemmer og deres ponyer / heste at tage billeder af, så 
ønsker du som medlem af SAR at få taget lidt gratis billeder, så send gerne en tilmelding til 
mig ved at udfylde tilmeldingsformularen på denne side: 
HUhttp://www.ctfoto.dk/fotokursus.htmlUH

 
  

quipager der ikke er medlem af SAR koster 100,- kr. 

el med følgende oplysninger, så jeg er sikker på at du 
fterfølgende modtager billederne. 

en / ponyens navn. Husk at aflevere sedlen 
ig i løbet af kurset!! 

ar du spørgsmål så skriv til mig på HUinfo@ctfoto.dk

E
 
Samtidig skal du medbringe en sedd
e
 
Navn, adresse, mail adresse, mobilnummer og hest
til m
 
 
H UH eller sms / ring på 2446 5497 

n 
Palle Thilqvist  

 
Med venlig hilse

 


